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CUZK 100011110587 

příjmení: Hovjacká Alice 
;lo: 

Vlčkova 391/40, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

adresa a spojeni; čĹslo účtu, dat. schránka) 

SoVB_CEZd_0035_rOl vOl 

(dále jen „Povinná") 

a 

ČEZ Distribuce, a. s. 
iČ 24729035, DIČ CZ24729035 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, psč 4Q5  02 

zastoupena: Ing. Jiří Němec, firma ELTOM, s.r.o., Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, ič: 
25837117 

ŮŮ/lO/9 
na základě piné moci evid. č. PM/II - 

(dále jen „Oprávněná") 

(společně dále též „Smluvní strany"), 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI 

(IP-12-8022438/VB1] 

podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a ustanovení 25 odst. 4 
zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona. 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále také „PDS") na území vymezeném licencí na 
distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve 
veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy, 
přičemž pokud dochází k umístění zařízení distribuční soustavy na cizí nemovitost, je PDS povinen podle 25 
odst. 4 energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost). 

Článek II. 
Prohlášení o právním a faktickém stavu 

Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem: pozemku parc.č. 2161/1, v k.ú. Šenov u Ostravy, obec 
Šenov, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Ostrava (dále Jen „Dotčená(né) nemovitost(ti)" 

2. Oprávněná je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy - podzemní kabelové vedení AYKY 4X25 
v chráničce DVR11O a pilíř SS100 (dále Jen „Zařízení distribuční soustavý'), která se nachází mj. na  
Dotčené(ných) nemovitosti(tech). Zařízení distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu 	509 
občanského zákoníku. 



Článek III. 
Předmět Smlouvy 

Povinná, jako vlastnĺk Dotčené(ných) nemovitosti(tí), zřizuje k Dotčené(ným) nemovitosti(tem) ve prospěch 
Oprávněné věcné břemeno podle 25 odst. 4 energetického zákona. 

Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení 
distribuční soustavy na Dotčené(ných) nemovitosti(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, 
a povinnost Povinné výkon těchto práv strpět (dále jen „věcné břemeno"). 

Rozsah věcného břemene na Dotčené(ných) nemovitosti(tech) podle této smlouvy je vymezen 
v geometrickém plánu č. 4183-262/2018 potvrzený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrálním pracovištěm Ostrava dne 13. 12. 2018 pod č. 535/2018. Geometrický plán je přílohou 
této smlouvy. 

Věcné břemeno zřízené touto Smlouvou se sjednává na dobu neurčitou. 

Článek IV. 
Cena a platební podmínky 

Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých). 

Oprávněná se zavazuje uhradit Povinné výše uvedenou náhradu způsobem určeným Povinnou, a to ve lhůtě 
do 30 dnů od doručení vyrozumění o povolení vkladu do katastru nemovitostí. 

Článek V. 
Vklad věcného břemene do katastru nemovitostí 

Věcné břemeno podle této smlouvy vzniká jeho vkladem do katastru nemovitostí. 

Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí 
(dále jen návrh na vklad) bude podán Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na vklad uhradí Oprávněná. 

Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, aby za ní podepsala a podala návrh na vklad a aby ji zastupovala ve 
vkladovém řízení. Udělení zmocnění a jeho přijetí Smluvní strany potvrzují svými podpisy této smlouvy. 

Článek VI. 
Závěrečná ujednání 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou. 

Přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou, se vylučuje. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a 
jeden stejnopis obdrží místně příslušný katastrální úřad. 
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Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými 
právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních 
údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách 
www.cezdistribuce.cz/gdDr  nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání 
poskytne. 

Součástí této smlouvy je její: 

Příloha 	- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene 

Dne 	 2019 	 Dne'lů 2019 

Povinná 

Hovj 'cká Alice 

Oprávněná 

r 	P9 	-1- 

Oběžná 153/19, 709 00 Manánské Hory 
TeL: 506536149 Č: 25837117 

íZ Distribuce, a.s. 
ný zástupce: Ing. Jiří Němec 
Na základě piné moci 
Firma ELTOM, s.r.o. 

Ověřovací doložka pro le9alizaci 
Pořč: 11500-0019-0263 

Podle ověřovací knihy posty: Ostrava 15 

Vlastnoručně podepsal: ALICE HOVJCK 
Datum a místo narození: 12.11.1952 FRÝDEK-MÍSTEK,Cl 
Ádresa pobytu: OSTRVA,SLEZSK4 OSTŘVŘ 

VLČKOVA 391/40,Cl 
Druh a Č. předlož.dokl.tOtOžflosti: 115110596 

Občanský průkaz 

Ostrava 15 dne 06.052019 
Radostná Valentina Podpis, úred 

-2184- 
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Seznam uo.teó4c (S-JTSK) 
Číslo bodu Sotďsdrtice oro zopis de KN 

Y X Kod kn. Paznar*a 

ku. Serov u 0scravy 1762342) 
I 463715.93 1106406.85 3 
2 463715.93 1106407.45 3 
3 463715.53 1106407.45 3 
4 463715.51 1106406.85 3 
5 463713.68 1106.406.99 3 
6 463713.26 1106407.63 3 
7 463713.01 1106406.89 3 
8 463713.57 1106406.59 3 
9 453714.58 1106406.92 4 

10 463713.15 1106407.31 4 

2161/1 

(0.401 	12.28) 

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

______ 
Dosavadní stav 

______ ____________ ________ 
________N2yLstav 

Označeni Výměra parcely Druh pozemku Označeni Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby ZpŮS. Porovnáni..e stavem evidence právních v2tahů 
pozemku 

___________ 
pozemku 

___________ ___________ určeni Dít pďecházi z pozemku Číslo listu Výměra dilu Označeni 
parc. čĺslam 

___________________ Způsob využiti parc. čislam 
___________________ 

Způsob využití Způsob využiti výměr označeného v vIastnitví 
____________________ dilu 

ha m2 ha m2 katastru dřívější por. 
ha m 

_________ __________________ ___________ _________ __________________ ___________ ___________ nemovitost evidenci 
2161/1 : 2161/1 3326 
2166 2166 1 

Druh věcného břemena: dle listiny 
Oprávněný: dle listiny 

Detail A 

GEOMETRICKÝ PLÁN Geemetrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Stejnopis ověřil uředně oprévněný zeměměřický Inženýr: 

pro Jniénn. příjmení: 
Tng.Tomáš Blahuta živěno, příjmení: 

Ing. Tomáš Blahuta__- vymezení rozsahu věcného břemene k ČáSti 
pozemku 

Číslo položky nezsama ůfeduč oprávněných Číslo položky seznamu éředně oprávněných 109/1995 zeměměřických inženýck I 09/1995 zeměměřických inženýrů: 

Dne: 10. pr0s1nce2018 	Čisto: 535/2018 Dne: IR 	i2. 2i8 Číslo: 
Náležitostmi a přesností mstpovidá právním předpisůnm. Tento stejnopis m)pmwírlá geonietrickěmuu plánu v elektomické p<době uloženému 

v dnkumurntací katasmrálnlhn Úřadu. 

Vyhotovitei: GEOPOINT Morava aro., Kalestrélní úřad souhlasí s očlslovúnhn parcel. Ověřeni stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě. 
Nádražní 481, 
739 11 Frýdlant nO., 
Ičo: 28652037 

KÚ pro Moravskoslezský kraj 
KP Ostrava 
Ina. Roman Turowski Ph.D. 
PČP3220/2018807 
2018.12.13 14:56:01 CET 

/..žsesrunu ČÚ..4p_\ 

( ř 
\‚m' % J 

Číslo plánu: 4183-262/2018 
Okres: 	Ostrava-město 
Obec: Šenov 
Kat, území: Šenov u Ostravy 

5-3/21 Mapový list: Ostrava 
'ť lStní ‚ Dosavadnímu vlaslnlkíimn pozemku byla poskytnula rnožmml 

seznámil sen terénu prirběbern navmhovssých nových hraníc. 
klené ý2emernĺ byly označeny přemlepsanýsi způsobem: 

__ 



VÝSTUP VZNIKLÝ PŘEVEDENÍM PÍSEMNOSTI V LISTINNÉ PODOBĚ DO ELEKTRONICKÉ
PODOBY

Identifikace: 133327000011

Výstup doslovně souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru

Vyhotoveno dne: 21.04.2020

Vyhotovil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno dálkovým přístupem
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